
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                    Ужгород                                    № 66 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно п. 3 рішення XLI сесії міської ради VIІ  скликання 14 листопада 

2019 р. № 1726 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки» розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, 

згідно з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту 

населення (протокол № 53 від 28.12.2020р.), у зв’язку з важкими матеріальними 

обставинами і необхідністю вирішення сімейних, матеріально-побутових 

проблем  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Бондар Анні Юріївні, 1952 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***), на лікування у сумі 10000,00 грн.; 

1.2 Гр. Галді Наталії Михайлівні, 1961 року народження, мешканці 

Ужгородський район, с. Оноківці, вул. ***, особі з інвалідністю 3групи з/з 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування у 

сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.3 Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки ***), на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.4 Гр. Грігашу Михайлу Андрійовичу, 1940 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки ***), на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.5 Гр. Грігаш Вероні Василівні, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки ***), на 

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 



1.6 Гр. Добрянській Марті Андріївні, 1941 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.7 Гр. Єгоровій Олені Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 3групи з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.8 Гр. Качуру Віктору Васильовичу, 1962 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки ***), на лікування у 

сумі 2000,00 грн.; 

1.9 Гр. Кирлик Ірині Омелянівні, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.10 Гр. Клименко Людмилі Миколаївні, 1956 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки ***) на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Колесниковій Ганні Федорівні, 1974 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, дитина із вродженою патологією серця (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), на лікування дитини у сумі 

2000,00 грн.; 

1.12 Гр. Комар Єлизаветі Василівні, 1955 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.13 Гр. Кузьо Ірині Миколаївні, 1977 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, дитина з онкологією (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***), на лікування дитини у сумі 10000,00 грн.; 

1.14 Гр. Литвиновій Ніні Іванівні, 1958 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки ***) на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.15 Гр. Малошу Івану Степановичу, 1945 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1 групи з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.16 Гр. Німець Миколі Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1 групи з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Плавайко Ярославу В’ячеславовичу, 1988 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***), двобічна вада ПУС, на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.18 Гр. Сокирі Марії Михайлівні, 1947 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2групи з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.19 Гр. Скибі Мирону Івановичу, 1940 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на лікування у сумі 2000,00 грн.; 



1.20 Гр. Федор Марії Степанівні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 3групи з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.21 Гр. Шикулі Оксані Омелянівні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Бацко Ганні Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***), хворіє, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.23 Гр. Голінці Марії Михайлівні, 1943 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), особі з інвалідністю 2гр., з/з, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.24 Гр. Рюль Євгенію Іоановичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), оперативне втручання на серці, на лікування у сумі 10000,00 грн.; 

2. Департамент фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2021 рік. 

3. Департамент соціальної політики (Келемец А.М.) профінансувати 

видаток, пов’язаний з наданням грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Борця В.О. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


